
JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O OBECNEJ SYTUACJI 

• wyjaśnić  dlaczego  ważne  jest  aby   wszyscy  pozostawali  w  domu,  nie  spotykali  się
z przyjaciółmi i bliskimi (m.in. powołując sie na znane doświadczenia z przeszłości
(przeziębienie, katar, gorączka) z informacją, że jest to ochrona przed zachorowaniem,

• nie okazywać przy dziecku strachu, leku, zdenerwowania - dziecko będzie się czuło
bezpieczniej przy opanowanych, pewnych  rodzicach, 

• rozmawiać spokojnie, w łatwy i przystępny sposób opowiadać o tym co dzieje się
w rzeczywistości, nie tylko o chorobach, wirusie, kwarantannie itd.,

• w rozmowie  podążać  za emocjami  dziecka,  nie  stwarzać sztucznie  problemu,  jeśli
dziecko nie interesuje się tym co dzieje się wokół niego nie informować go poprzez
zarzucanie niepotrzebnymi informacjami,

• w przypadku pytań dotyczących czyjejś śmierci, spokojnie poinformować o dobrym
samopoczuciu, wytłumaczyć, iż wiele zależy od nas (izolacja, mycie rąk, wypoczynek,
sen itp),

jeżeli  rodzic nie potrafi  odpowiedzieć,  nie trzeba bać się powiedzieć,  że nie wie -
wytłumaczyć, iż są osoby które potrafią pomóc (lekarze, pielęgniarki itd.),

• zaplanować  czas  dziecka  i  wspólną  aktywność  (gry,  czytanie,  filmy)  wpłynie  to
korzystnie  zarówno na rozwój psychomotoryczny jak również odciągnie  uwagę od
trudnych  informacji,  pośrednio  spowoduje,  że  dziecko  ten  czas  zapamięta  jako
przyjemny.

Krótki film o koronawirusie dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?
v=H0mx90NbvuM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Em8_JWVE-
YY_zuESWodfXUZLxDgCcPm-Wj269B8YiCXNi3q9uvAS8rHk 

Co można robić z dzieckiem w domu?

• grać w planszówki, karty, warcaby, szachy,

• czytać książki, bajki, komiksy,

• wykonywać proste ćwiczenia ruchowe (podskoki, tory przeszkód, wspólne tańce),

• rysować, malować, tworzyć z mas plastycznych, wycinać,

• oglądać pasma dla dzieci w telewizji lub filmy dokumentalne na platformach vod,

• uczyć  się  –  szkoły  i  przedszkola  pracują  zdalnie,  mogą  zlecać  dzieciom  różne  
zadania,

• majsterkować,  robi  na  drutach  czy  gra  na  instrumencie,  pomóc  w  odnalezieniu  
nowych zainteresowań.

• skorzystać z filmów i bajek tłumaczących czym jest wirus i jak należy się przed nim
chronić. 
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